Banedanmarks rygepolitik 1. januar 2019

Pr. 1. januar 2019 trådte en ny rygepolitik for Banedanmark i kraft.

Med Banedanmarks nye rygepolitik, er det nu muligt at flekse ud for at ryge og for medarbejdere uden
flekstid at ryge i pauser – i et begrænset omfang, og når det ikke går ud over arbejdsopgaverne.
Rygning skal foregå under hensyn til kolleger og andre, så de ikke bliver udsat for passiv rygning.
Hvis der er anvist steder, skal de respekteres.

I Banedanmark ønsker vi et sundt og røgfrit miljø for alle medarbejdere, hvor ingen bliver udsat for
passiv rygning. Når du repræsenterer Banedanmark, skal det ske med respekt for situationen og
omgivelserne. Derfor må der ikke ryges f eks. foran hovedindgange eller ved officielle arrangementer.

Banedanmark bakker op om rygestop til de rygere, der har lyst til at stoppe med at ryge.
Ønsker du at stoppe med at ryge? Skriv til sundhed@bane.dk.

Rygepolitik
Banedanmark vil som arbejdsplads sikre, at alle medarbejdere har et røgfrit og sundt miljø på og
omkring deres arbejdsplads.
Alle Banedanmarks indendørs lokationer er røgfrie, herunder også tjeneste- og arbejdskøretøjer. Ecigaretter er omfattet af dette forbud.
Ved alle tjenestesteder anvises et afgrænset område, hvor rygning er tilladt.
Rygning må ikke være til gene for kolleger og samarbejdspartnere.
Den enkelte ryger skal vise hensyn og tage ansvar for, at røg ikke generer andre f.eks. ved at røgen
siver ind i bygninger.
Rygning foregår i egen tid og skal være foreneligt med arbejdets varetagelse.
Den enkelte medarbejder, som forlader sin arbejdsplads for at ryge, skal kunne dokumentere, at
rygning foregår i egen tid (tidsregistrering).
Banedanmark ønsker at fremstå som en røgfri arbejdsplads, og medarbejdere såvel som chefer, der
ryger, skal overveje egen rygeradfærd i det perspektiv.
Politikken gælder for alle i Banedanmark samt eksterne konsulenter, underleverandører/entreprenører
og andre samarbejdspartnere.
Banedanmark tilbyder rygestopkurser. HR Forretningsudvikling kan kontaktes for nærmere
oplysninger.
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